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for driffældige, hjemløfe stinden 
skriver »Kr. ngl.« af 21. Marks, 
er en Virksomhcd, som ikke er meget 
irndt ud over Dort Land, ikke en 

Gang i vor Hooedstad; nu hat« 
Himmlet ckiisterct i dct stille 11 

Mamieden incsn trasdcr nu frem og 
bedek om Bcnncrszs Frwrlighed. chr 
? nor Howdstad bar vi mange hieni- 
løir, drikfældiae zwinden mange saf 
disic er opooksksct an Lande-L men 

bar af forskellige Grunde iøgt Ho- 
nedftahktu ng cr jaa blcven iokdede 
ni Fridolin-is iom her er nok af- 
oq den pæms Finiinde er bxcvcn et 

Mag. Skal disie Stakler ikke gaa 
til Grunde, maa der kækkes dem en 

bin-wende Haand: dcn maa rækkrs 
ftrak5. Jeg hat mødt mange af 
disfe Stakler i min Gerning i Tri- 
nitatis Sogn, og bar meget ofte- 
iasvnet et Hjem, hvor M kunde an- 

bringe den Stalle-L fom vildc hjcrlv » 

Des-IX Hat oqfan fra Nattnisiioni 
faac Loo til at hjælpe en uqu PiO 
ge gennem Optagelieskxiemmet Ar- 
bejdet her paa Hiemmet er meget 
sperrt: tkods alle Vuniceligheder iiU 
Hier vi Taf til Gud ·far denne Gier-s 
ning, og der er tret-s den korte Tidi 
glædelige Resultat-r at fremvife. » 

Vesd Ankomftcn et de i en iøraeliq 
Tilstantn Bad og en Senkt trænacr 
de i høj Grad til. Naar Ksræfterne 
kommen oplætes de i Hnsgerninql oq Repamtion af Tof, iom anvendes 
tii dem ielv, naat de ikal i Plads.( Vi ftger ved Andugt og Samtale 
samt Kærlighed at vinde dem for 
Krime 

JudresMisiious Opttselseihgem 

« — o- --x--s « 

VI yllk stockt l. upku txstu quil! 
18, nong af disse er anbmqte i» 
Pladser paa Landet som Tjoneftepiss 
ger, og de er glatt-e, og deres Her- 
skab er gladr ved dem: de er i 10 
Aars Alderen. To af dem er i KI- 
benhcwns Rast-how de des-get os i 
deres Fritidt de fiqen »Skulde jeg 
ikke gaa hieni- hvor fkulde jeq fna 
gaa ben." Det er chtdaqe for 
dem og os, naar de bei-get os: der 
er Forskel baut-e paa Ildseendet uq 

der-es Tankeliv fra før og nu. 

Hjemmet et for lille, vi hat tun 
3 Sense, man tidtsige Nej til Win- 
der, fom i th Grad trængite til en 

Haandsraskninq. og beder derfor: 
Giv denne Virkfvmhed Plads i 
Hierietnt sth os med Gcwet og 
med eders Findun- Arbejdet stat- 
tes af et Dmusudvalg paa 4 cg 
ledes of undertegnede med Medhjæli 
minde Fri. K. Anton-sen- Hviö 
nævmere Oplyssnintzer snfkes, be- 
des man heuvende fig til Vymidsios 
nast Fri. Louise Braun, Rdelgade 
79, 3. Sac. Telef. Pulte 1579 X. 

Dei nationale hvide Baautt De 
købenbannske Afdelinaer of det m- 

tiokmlr kwide Vaand afboldt som 

Affen-In den 22. Mart-J et offcntligt 
Msde i ,,Grundtvigs Jus-BE 

Redaktør NielfensSvinninqe talte 

om, hvorfor Fort-nd nur en Nødvens 
diahcsd til Fremme of Afboldssas 
gen. 

Pastorinde Blauenseldt paavifte, 
hvilken Betydnina Kvindestemmerets 
tens Genncsmspkecse vilbr faa for Af- 
holdssagen 

Msdet var talrigt Les-at 

Alberti crucem-. J Her-hold 
Eil Tugthusreqlementet er Alberti 
tykket fra Forberedelsesllasfen op i 
2. Masse, hvor han i Filge »Hm-ö. 
Av.« bl. a. ital befkæstises samtnen 
med et Held andre Fqnger. Gan 
skal tilbtinqe de fslgende sek- 
Maaneder i denne Klasse. J For- 
beredeklesklassen hat han hverken 
smaW fkrive, lasse eller modtaqe 
Erwe. 

»Oui«-Im gamles Beru« 

Bad et Mode den LI. Marts falle 
ists. »Kr. dgbU Borgerrepræfew 
mt Ftu Ssllcath am Samfundb 
retfcrdighkd. 

Bi ordnet Meintest-ne i Stuf- 
fer, hver Skuffe oq bper Alder hat 
sin, men hvoc manqe Stufo der 
end er, iaa bliver der dog fiel-se 
noqle tilover5, fom det ikke er mu- 

ligt at faa anbragt, og det kom- 
mer ofte til at qaa ub over de 

qmnlr. 
De bliver ofte wungne bort fraj 

der-es Arbcjde af de unge, de glems 
mer den Pietetsfølelse, de er dem 

fkyldig, oa des gamle bewier til 
Alderdomsundcrstøttelsem der er 

Samfundets Pensionskasse 
Mm dr- gamle kan ikkc leve af 

dort-S Alderdomsundrrftøttcslse, og 
dcst or en stor Velgieming at bjccch 
dem med at faa san meqcst sont 
muligt nd nf do fmoa Stillinger, 
saa de kan leoe menneskevcrrdiqt. 
Ud over Aldsrdomsunderstøttelfen 
hat svi tidligete ikke tænkt paa de 
gnmle, nwn nu er Tiden inde til at 

taqe fat mcd stsrre Kraft, saa der 
ad Barmhjertighedens Vej kan brin- 
ges dem større Lys oa Parme. 

Zumfundsrctfærdigheden maa ap- 
byqqksss ma Kristendommens Tro, 
LIan og Kcrrlighed. Denne kan ikkc 
crstattrs nf fSunmnitet eller Teorietc 

Mund- og Mindestsng 

Attor et nat Tilfælde. —— Et nyt 
Tilfwlde af Mund- og Kloviyge er 

den LU. Marts opdaget has Guard- 
ejer Jesper Pedersen i Taaftrup ved 
Harten lwar en Tyr var syg. Be- 
iastningen, der bestod af 10 Kerl-, 2 

anch noglo Ungkreaturcn 2 Faar 
og 28 Spin, blev den 21. Marts 
ilaaet ned 

Durlcege Haufen og Veterinærins 
spektøk Paul Hausen, som foreløi 
bia blev i Eanen ved ·Lillieking, var 

iflq· »Aarh. Amtstid.« den 20. Mis. 
hos forskelliae Landbrugere, hvor 
der var Sygdom i Befætningem men 

man konstaterede ikke andre Tilfasls 
de af Mund. og Movefyqe end det 
i Taaftruv. 

Den W. Marts sktines: Med 
det iidsie Tilfcklde af Mund- ask 
Kloasnae has Gaardejer Jefpek Pe- 
derien i Taaftrup, hvis Befætning 
blev slaaet neb, beannder Epidemien 
at blive betwnkelia: medens Saa- 
dommen bidtil bin-de boldt fig til 
Udflnitemaarde, er den nemliq nu 

naet ind i en ftot Lands-by, idet 
Jesuer Pederfens Guard, fom 
»Skand. A. Av.« meddeletz liaaer 
midt i Taaftr11p, der er Nabobv til 
Lille-fing og Skovlm 

Da Forbndri mod Transporten 
af Kvkeg et opfattet forskelligt, med- 
deles det, at Genniemfsrelfen af klan- 
basrende Dyr er tilladt paa iamtlige 
Statsbaneftrækninger· As Privatbas 
net-ne er kun Hammekbanen spann-et 

Den 22. Mai-is blev der konsta- 
teret et nnt Tilfwkde i Taastr11p, 
nemliq has Boelsmand AndersLeth, 
hvis Mfwing besitiar af 3 Kart- 
1 Kvie og 1 Kalv, samt noqle Grise: 
de blev alle slaaet neb. 

Det formodes, at Smitten stam- 
mer fra den Besætning, der sidft 
paa Aaret blev angrebet af Sog- 
dommen i Skovbn Gsdninaen fra 
denne Veswtnina skal neinliq verre- 

bleven nedpløiet i Siedet for nedgrw 
vet, oc; det er da rimeliavis Egnens 
Ktaqer. der hat optraadt som Smits 
tebaete 

Er Glæden ved Arbeit-et i Aftas 
gen? J dct konservative Tidsfkrift 
»Vor Fromm-« hat Or. Svend Nag- 
ind rsrt ved et smt Punkt: Arbeit-Z- 
glwdens Aftaaen 

Han peaer paa, at ifær den mo- 

derne Arbefdsdeling er Skytd i, at 

Arbefderen ikke kan omfatte sit Ar- 
bejde med den fannne Kærllqheb og 
Interesse fom fsr i Ttden Fabrik- 
ker er traadt i de fmaa Me- 
ders Plads. Fabrikanter og Gusse- 
rere staat — ofte uden virkelig 
Saqknndfkab —- t Spidfen for Birk- 
fomheber i Steden for den gqmle 
TM qulærte Nester-, der selv ar- 

befdede med i Værsstedet 
Dr. ngind peger pqa Arbei- 

dtsts Delinq· Paa Msbelfabrtkken 
passer een Mund den Maskine, der 
tilvirker Lords-laden en enden ind- 
ftiller Mafkinen til Drejning of Be- 
nene til Bot-det. Arbejdet gas- me- 

kanisk Daq efter Dag, t femme Trit, 
ved sammc Mafkine eller over sam- 
me Virksomhed Og felve det færsbige 
Msbel —- hvem bar den Interesse 
for det nu smn Svendem der i 
namle Tage faa godt som ene bavsj 
de udfsrt detf 

» 

Svend ngind weiter-, at man ber 
rette fin Opmærkfomhed paa Arbeiss 
dernes Frttib, der btr udnyttes paa« 

W 

Hei-sie Man-de. Arbejderen bar vejle- 
des til·Lcesning, paa Biblioteker og 

iLasieftuet Hatt maa have Abgang 
«til gode Foredrag og til kunstnes 
rksk Paavirkning. Først og frem- 
meft maa hans zØjne nahm-s for 
Virrdicsn af. hvad han udfører. Or. 
Nøqind peacr paa en Uddannelsc for 
Arbejdere efter FolkchøjskolensMøns 
ster. Deriqesnnmn øinrr han Verism- 
cslscsr for iqen at fkabe Ilrbejdsglæde 

Dct grnadigc Hat-. Fra Floqu 
fkrines til Ritzen-Z Kontor bl. an- 

det: 
Don Vortqmnnjng af Singen 

Søndetftrond, sum findet Sted mel- 
lcm Singen-Z gnmlc og oftte Fyr 
for at qøre Forretning mcd det i 
Landet bannt-de Singel eller Gras, 
hat nn bewirkt-t, at der, ud efter 
Grenen tidt under Stormc og det 
med disse følgende Højvande bott- 
skaTcs ftore Stykker af Landet og 
Klitterne 

Fra Drachmanns Gravkammer til 
Hanet er disk nu kun omtrent 300 

Alem oq bliver der ikle i en nær 

Frmntid truffet Foranstaltninger 
til at standfe denne Bortgravnina, 
vil Bortskæringen of Odden ded- 
blive og fenere være vanikelig at 
stunk-se 

Pan det Stiel-, hvor Vortgravnins 
gen hat væket stærkest, er der siden 
1880 borttaget omttent 75 Favne 
Land at regne ind efter fra Havet 

Hat-et nætmer sig nu suart Veer 
til Fyret og Greaven, ogKommunens 
Grund, fom ligqet uden for denne 
ch, er snart helt opgkavet og fltt 
bott· 

De fynfke Cikoriedyrkerr. En ny 
Fabrik vcd Odeuir. Landmænd i 
OdenfeiEgnen, der i en Narr-kka 
bar dyrket Cikorieradder til de dan- 
ske Cikoriefabrikker, men i Aar ikket 
bar kunnet blivcs enige med dette 
Firma om Prisen, har nu dann-itl 
et Aktiefcslfkab ,,Fyns Kaffesurrogat-’ 
oa Cikoriefabrik«, der i Labet of 
Sommeren vil opføre en Fabrik i 
Ejbn ved Odense. 

Den nsdvendige Kapital og det til 
Driften iornsdnc Areal med Rod- 
der er sikret Anlkkgsudaifterne an- 

slaaki til 70-—80,000 Kr» vq Fa- 
briklen er bereunet til en dangg 
Produktion af 3-—1000 Bd. af de 
Florikellige Kassesurrogater og Ci- 
kokie. 

Minderu- Balgret. Soeialdemw 
kratiste Demonfttatiouer. Sandag d. 

,19. Marts holdtes der i Ksbenhavn 
5 Moder for Kvinders Valgret Pan 
Modernes Bedinqu der iflg. »Soc.-1 
Dem« en Resolution, hvori udtales 
Harme over, at Kvinder vedblivens 
de er udeluklede fta Deltagelse i 

IValaene til Nigsdagen da fra Puls-I 
barhed til samme og Tilslutning til 
det as Soeialdemolratiet i Mas- 
dagen indtaqne Standpunkt og Ri- 
gering og Landsthing opfordres ti! 
innre-it at qennemføre det i Fol-· 
ketinqet vedtaane Forilag som Æn-: 
drinne-r i Grundloven, hvorv2dl 
Kvinsderne opnaar politisk Valgret ; 

Foreniagcn »Ur-beide adlet«, des! 
i sidstp Halvdol of Marts afhosdks 
Agitationsmøder rundt om i Landen 
bar oprettet lokoles Afdelinger, Hi Ia. i Aacbokg og i Kolding: det fa- 
fte Sted blev der pack det konstitu- 
erendc Mach straks indmeldt ca 

50 og det andet Sted ca. 80 Medil 
lemmen - 

Ogsaa i Randerö afholdt Fore-l 
ningest forleden MødeJ men her nd- 
talte Amtmand Anderer under Dis- 
kussionen, at han -fandt den per-:- 

iAmkte Arbeidtmaade gaffst- fokfejs 
Jet: fnn wes-te, at Foreningen i 

jstcdct Jst at modvirkc VagabeeIes 
srtsq fnnrere fremmede den ved as 
kaste- fok Angabe-Ideale Pja in 
1fardring af Borg-ner Swane ble) 
des Ifølxus ,Rand. Dagb1.«« alliqeors 
MTEIY m Amtskmnite· 

! 

; Bekendtgsrelfer. 

! Mission-mite. 
; Bil Gad, afholdes Missionsmtde 
i Wie Menighed ved Kimbalb 
ton i Dagene fra 5—7 Mai 1911.» 

» 
Alle velkommen. Tilkejiende be- 

des melde deres Komme til under- 
’teguede. 

Paa Bethania Menighedg Beque. 
H. L. Jenseit. 

i 

Bckcndtgsrelfc 
Det bekvndtgøres herved for Ja.« 

Krebs-es Prasftcr og Menigheders 
Ikedkonnncsnw at jcg igcn Dr tile 

ac fm min Reise i Vesi, rsg all 
mIdrørendcI Kredieng Negnskab kon 
iqcIn sendcssks til min Adresse 
Jens Hausen, Ja. .U«red-:Z’Kass. 

Coulter. Ja. 

Adresfrfomndring. 
Rast L«.xol)nsons Adresse førl 

FITN- C l« Et., er nn73s1E.21.· 
Et. L« ’l1m(IIlei, Calif. 
k» .-,. »»-«» 

Mikkrindvielfe og Nkisfionsmsdet i 
Kansas City- 

Lm Mud 11il, bliver den nye Kir- 
lc i Ilnnfais City indivicIt Sondagcn 
den 7· quzl og de følgende Dach, 
indtil ou med Torsdagen den 11., 
bliocsr her afholdt Missionsmødcr. 

Bemqu Tom vil bespge os vcd 
denncI chlithd, sknl vwre hjcrtes 
liq velkommcn. Vi skal not sørge 
for Kost oq Logi til alle beføgende,’ 
mcIn J( nma mcddcle os cders An-: 
komft inden den 25. April. 

Pan Mcniqhedcsns Vegne, 

Carl Wilhelmfem 
2104 N. 10 St., 
Kansas City, Kansas. 

stikkkiuvviknk i Messe-, Aas-. ! 
Vil Gud, blivet Bethania Menigs 

beds nye Kirke i Dicksom Albertas 
Canada indviet Ssndagen den 7. 
Mai 1911 og Missionsmtde vil bli- 
ve afholdt de 3 fslgende Dage. 

Kom nu Vennet og være med as 
i disfe Hsjtidsdagr. for at tilbede 
Kongen, den Her-re Zebaoth«. (Sach. 
M, 16) J stal være His vels 
konntet 

Vil J melde edeks Zweite i qosf 
Tid til en af Undertegnedef 

Pan Bethqnia Mensgbeds segne. 
S. P. Lonnebetq,smd 
J Magnnsseth Præfts 
Dickfom Alta, Tannadw ? 

l 
Det femteude Aar-um« l 

«Den forenede danske ev.- 

luth. KirkeiAmerika. 

afholdes, om Gud vi"l, i Blei-r dansi 
ev.-luth. Menighed, Bleir, Nebr» 
fta Ongdag den 7de Juni til Sm- 
dag den llte Juni, begge Dage 
ibetegnet. 

Den 12de Juni afholdes Judi- 
læumöfeft 

MIdet aabnes med Hpjmesses 
gudstfeneste Onsdag Formiddag KI. 
10 i Menighedens Kirke. « 

Forhandlingögenstande: 
I. De qcmindetige —- i Anton-· 

ning af Jndberetningerne fra Sam- 
fnndets Embedsmænd og Udvalg. 

2. Balg af Embedsmænd 

3.Scercgne Sagen a) Konstitu- 
tionsforslag om Aarsmødets Ashob 
delsc enten hvert Aar, eller hvert 
tredie Aar. b) Alderdomshjemmet. 

it. Entne til Drøftelse: Hedningcs 
missionen (Matth. 28, 18 fig. og 
Mark. 16, 15). 

Menighcder oq Præfter, som’ 
maatte anske Optagelse i den fordre-;l 
nede dqnfke Kirke, bedes indfendel 
Andragende derom i betimelig TUH 

Tankesprog: Tjenet Herren med 
Glæde!« (Sal. 100, 2.) i» 
A. S. Nieljen, Sekretæt 

G. B. Christiansew 
For-mund. 

l 

J Henhold til ovenstaaende Be- 
kendtgsrclfe indbyder Blair dansiej 
ev.-luth. Menighed, Blair. MU- 
herved hjerteligt Medlemmek »Den- 
ner af »Den forenede dankte ens- luth. Kitke i Amerika«. I For Ophold under Msdet betqlesl 
88·00. ".« 

Tiltejfendc bedes melde dekesF 
Komme til Prof. C. X. Haufen, 
Box 149, Mast-, Nebr» fenest 25. 
Maj. 

«Storse og vidunderlige ere dine 
Gerninger, Herre, Gad, du almæqs 
tigel retfcerdige og sande ere dine 
Befe, du Folkeflagenes Kaum-« Wab. 
lö, s. 

Ove Anderlem Mgh.8 Sek- 

C X. can sen, 
Formand for Bearb of Ruft-es 

L. H. Kjtller, 
Mghs Papst 

j( Dust-Ton 

,, 
Hosen ». 

Dsst or lkks vom-emsig for Akbksmssko at ask Mosis-It ucl . 
lot at kuuno Ins-»- vsciao Oe stinke« Nu Rknliauclleksa 
Ul m vssee I)»m Je ten-it- txdsosottslo, komlm mble ug staut 
pag-mutt- MaysIr Atsvssjdsssksk 

I( imkskiskspt ist« Ums-- .1 l, I««.--!. tvkkosunleh n1«i.ssjv--Rae- 
kspsmh ils-sahsle Les-ihm 'l na. Cum-pil. Soll-. solH tzxvek mz 
vil vzxs-01it:u,.:s:to HJK uugut Mut-U du«-. sum ltø Hohe-k- 

N —f 

MA X L P» A lklillesdle 
or tadnknrpt sur A: Esojsisnmzml M ums Klassorogsr WOCH- 
psa .Ics(-,". l« kxm Huno lwst vod ut Drugo Osm. 
Vll nun uil osiltvokt Zuzdi t. Fuh- .k;«t. 

Ist tt Isr- Illkkek sa- IQ Ia III-s sit-. u Iso- II 
Mira-Oktroi Ist tust-. Dis-wis- skohanulut s l 
tot-syn» I--«In; lnsls is ku. da Skriv tll tm 

l« litt-Uns Im m sssudo os Nin mit pas So 
sknlmcs(ll(sr. sum ils lm list-· May-st- Avhksstjsskq 
vil vl stand-s Dem im on portonn tsdsmukt mi- 
led- af Gen-IS Washington. sprer Ifixtsx 

Vl fubklkamk onus-a Honorile slm tot- 
Mslsmh l««s(1ing spuly NO, Mal-Um 
Washington comfos l- Sk0, Verm-d 
gis-antun sko og spocml Mond 
unun- s a u- 

F. Max-er Boot äs- 
81109 Co. 

IILIAUIII, IlMIsllL 

Hutomatisk ngge. 
Man its-letter Driviieseken op. saa vasqes san-ei 
i Sdon og Mome- Itoliqhech om clei heb-ves. 

Den for Bat-net most verditnldc sc alle Opnackelser. 
» 

Laus-—- j tin- smukkts Dissscsins af mørk Eg Og med 

f en stiu k part-merkst staalfje(lerm0t()r. Dennc 
V uzzgcsnbefsles If Leser som den Sikreste og mage- 

ljgste for Bat-net. og dette Udsaga 
f støttes af Tusimler af Brugete 

gennem de sidste 13 Aar. Menge 

faf diese hat udta1t, at om Folk 
blot kendte denne Vugges man-ke- og store Fortrin, san vilde de ik e 

undvære den. 
Hver Vugge er IIIItlItI tust 

til at give fuldstkkndig Hin-exis- 
11e(1. 

kus has entwei- Ifdelhsutllen 
skulde den ikke Iman faas bo- 

Derejx»egen KehmamL saa Skkiv 
tu Os tsltcr IX sxtt sing og spcctctt Unmu. 

THE AllTMATlc cMDLE MS c0. steveas Poiat Wis. 
III-—- 

ROSB COUZ 
REODB III-AND W, 

Iowa- Poujtry Yard III-sh, 
Frost ogg production 

ngs for hatt-hing : 

8125 for 15; 8200 Lot- W; 
83.00 for 50; 8500 kot- Iw. 

Christi-u konisch 
Route 5, Dwighh Ill. 

NYB PKISBIL 

Hist m- us esn Fnrnojcslse at kunne meddele vol-es Kundek, 
at vj un wJ Koli us tsn ux ukx for Navlietkyk specjelt iudrettet 

For-y-lelprpnssses hin- (n«(-I-x·utidet de Vsnskeljgbedek. der hül- 

tjl hskus vix-rot fmslmndest ins-d Paatrykning ak Nin-ne pas- Bib· 

let-, Nahm-bogen u. s. v» ukz ist vi bereitet- kan garantere abso- 

lut første Klkssssss .h-l-i-·j(l(s isf den Art, saa vel som af« alt Bog- 
l)jn(I(-.1·m-b(-«jdcs mwsltnnsdot 

Brugen as Maskinsm for en enkelt Bog gør jmjdlertjd neid- 
nsndigvjs dctte Arbejde more- kostbart at u(lkøre, bvorfor vi 

sm- sps nmlsmzcst til Inst-eher at holde os til kølgendes——iøvrjgt 
frcsmrloltss ins-got ni()(1««1-nt.(s, Prisek for Gnldtkyk: 

Navn ............ ·20 

Navn og Aarstal (elle1· Dato) .30 

Derudover, per Linie ..... .10 

DÄNISII LUTIL PUBL. KOU8B, PMB-, NEBK 

standar, 
Alberta, Canada 

müsmæmls Vi ønskek at heult-de Dokes Opmærksoms 
hod pu vor danske Koloni i Albertc, Gnade-. Her filbydes 
onhver Dsnskek Anledning til at sikro sig en god Darm pas 
sonstige Betingelsen Ikko blot en Fam, man on Ejeodooy 
det- vil bot-ils sig selv nd med en one-te AkgrødHn Form bo- 
liggende i en dsnsk Koloni pas 22,000 Aar-es. Inn VII-Its 
km W Luni i dont-e solt-til 

Unge- and, hat- dn Lyst til at torbedre djne Kam-s Hu- 
ds 82007 0111 san er, hvokkok sag ilcke Its-be Lands Land, der 
vil bot-le sig seh-, Land, hvor djve Landsmamd bor. Her su- 
dos notop on sanqu Anledning· Vi sælgok Land, der botslor 
sig mod blot Sen Akgrøda 

skriv os blot et Bkevlkory m skal vi set-do udkiiklige Op- 
lysninger. 

Vor nagte III-Wien Its-Is- src Col-Zell Zins-, III-Ists 
den Is. April 1911. 

TUR 00 RBTUR WOO 

J. Z. s. III-ON C. I. Mist-M 
Gleichen, Albas-Mc Blk Bom, Is. 
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